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2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1450 - Professor Associat nivell 3 3hores - Arquitectura i Tecnologia de 
Computadors (Sistemes Distribuïts) - Departament d'Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Mitjana excel·lent:15/Mitjana notable:10/Mitjana aprovat:5. Assignatures de 
l'àrea ATC amb nota igual o superior a notable:10 màxim. 

Experiència 
professional 
25 

Ha treballat en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) 1-2 anys:15/2-5 anys:20/més de 5:25. Ha 
treballat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament d'aplicacions 
informàtiques 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en temàtiques relacionades amb l'àrea ATC (Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors) entre1-2 anys:20/entre 2-5 anys:25/més de 5 
anys:30. Experiència docent en temàtiques relacionades amb la informàtica 
entre 1-2 anys:10/2-5 anys:15/més de 5:20. Avaluació positiva de 
responsables docents:10. Valoració d'estudiants igual o superior a B (d'acord 
a criteris UAB):5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Nivell igual o superior a B2 (o equivalent):5. 

Entrevista 
25 

Facilitat de comunicació i exposició:15. Coneixement de la docència 
universitària:5 punts. Disponibilitat i flexibilitat d’horaris:10 punts. 
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Plaça 
B21A1563 - Professor Associat nivell 3 3hores - Histologia Mèdica - 
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Graduat en Medicina, Ciències Biomèdiques, Biotecnologia (100%), en graus 
afins (50%). 

Experiència 
professional 
30 

Es requereix tenir experiència professional en el camp de la histologia 
humana (40%) · Es requereix tenir experiència en els procediments tècnics 
relacionats amb la preparació de material histològic (25%) · Es requereix 
experiència en el maneig de microscòpia òptica i confocal (25%) -Es requereix 
experiència en l'ús d'animals d'experimentació (10%). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Es requereix tenir experiència en la impartició de docència teòrica 
relacionada amb el perfil de la plaça (50%) · Es requereix tenir experiència en 
la impartició de docència pràctica relacionada amb el perfil de la plaça (50%). 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Es requereix coneixement en català, castellà i anglès. 

Entrevista 
20 
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Plaça 
B21A1564 - Professor Associat nivell 3 1hora - Ensenyament i aprenentatge 
de les ciències socials en educació infantil - Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/Llicenciatura de l’àrea d’Humanitats i/o Ciències socials: 100. 

Experiència 
professional 
30 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 5 anys: 30 / Fins a 10 anys: 60 / Més de 10 anys: 100. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català, nivell equivalent C2: 35 / Castellano, nivell equivalent C2: 35 / Anglès, 
nivell equivalent C1: 30. 

Màsters realitzats: 
Haver realitzat el 
Màster de Recerca en 
Educació, especialitat 
Didàctica de les 
Ciències Socials 
25 

Màster de Recerca en Educació, especialitat Didàctica de les Ciències Socials: 
100. 
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Plaça 
B21A1565 - Professor Associat nivell 3 1hora - Ensenyament i aprenentatge 
de les ciències socials en educació infantil - Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 69 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/Llicenciatura de l’àrea d’Humanitats i/o Ciències socials: 100. 

Experiència 
professional 
30 

Fins a 1 any: 5 / Fins a 5 anys: 15 / Fins a 10 anys: 25 / Més de 10 anys: 45 / 
Coordinació de projectes d’innovació: 55. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
25 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Català, nivell equivalent C2: 35 / Castellano, nivell equivalent C2: 35 / Anglès, 
nivell equivalent C1: 30. 

Màsters realitzats: 
Haver realitzat el 
Màster de Recerca en 
Educació, especialitat 
Didàctica de les 
Ciències Socials 
25 

Màster de Recerca en Educació, especialitat Didàctica de les Ciències Socials: 
100. 
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Plaça 
B21A1566 - Professor Associat nivell 3 1hora - Ensenyament i aprenentatge 
de les ciències socials en educació infantil - Departament de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Trobada virtual 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 65 

Expedient acadèmic 
10 

Grau/Llicenciatura en Educació primària: 100. 

Experiència 
professional 
35 

Fins a 1 any: 5 / Fins a 5 anys: 25 / Fins a 10 anys: 35 / Més de 10 anys: 45 / 
Experiència àmbit educació no formal/social: 55. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Fins a 1 any: 10 / Fins a 3 anys: 30 / Fins a 6 anys: 60 / Més de 6 anys: 100. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, nivell equivalent C2: 50 / Castellano, nivell equivalent C2: 50. 

Màsters realitzats: 
Haver realitzat el 
Màster de Recerca en 
Educació, especialitat 
Didàctica de les 
Ciències Socials 
15 

Màster de Recerca en Educació, especialitat Didàctica de les Ciències Socials: 
100. 
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Plaça 
B21A0992 - Professor Associat nivell 3 6hores - Dret Internacional Públic. 
Dret Internacional dels Drets Humans - Departament de Dret Públic i de 
Ciències Historicojurídiques - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

UAB 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 35 

Expedient acadèmic 
20 

Doctor en dret: 10. màsters i postgraus relacionats amb la plaça: 5. grau o 
llicenciatura en dret: 3. premi extraordinari: 1. doctorand: 1. 

Experiència 
professional 
20 

Treball en institucions o altre assessorament relacionat amb el perfil de la 
plaça: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència directament relacionada amb els perfils de la plaça (veure les 
respectives guies docents d'accés públic a la pàgina web de la UAB (en cas de 
més d'un perfil es prorratejarà): 30. direcció TFM/TFG (1c/u fins a 5): 5. altra 
docència de grau o postgrau rellevant: 3. acreditació de formació docent: 2. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès B2: 3. altre (no anglès, no castellà, no català): 1. altre segon (no anglès, 
no castellà, no català): 1. 

Investigació 
15 

Publicacions acadèmiques relacionades amb el perfil de la plaça (1 c/u fins a 
5): 5. comunicacions a congressos i jornades relacionades amb el perfil de la 
plaça (1c/u fins a 5): 5. participació en seminaris relacionats amb el perfil de 
la plaça (1c/u fins a 3): 3. assistència a congressos, jornades i similars 
relacionats amb el perfil de la plaça (1 c/u fins a 2): 2. 
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Plaça 
B21A1292 - Professor Associat nivell 3 3hores - Toxicologia dels aliments i 
Ecotoxicologia - Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de 
Toxicologia - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Títol de doctor: 8 / Altres (ex. màster en l'àrea del perfil de la plaça): 2. 

Experiència 
professional 
35 

Experiència professional (sector, anys treballats, lideratge, projectes): 10 / 
Experiència professional en una àrea afí a la plaça: 15 / Publicacions 
científiques del perfil de la plaça: 10. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
30 

Experiència docent en educació superior: 10 / Experiència docent en l'àrea de 
toxicologia dels aliments i ecotoxicologia: 20. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès: 5. 

Entrevista 
20 

Valoració de les capacitats personals de comunicació oral, responsabilitat, 
autoaprenentatge, treball en equip i adaptació al lloc de treball: 15 / 
Valoració dels coneixements específics de l'àrea i experiència al laboratori: 5. 
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Plaça 
B21A1488 - Professor Associat nivell 3 3hores - Filosofia de la Ciència i 
Lògica - Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 (màster 
en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de la plaça). 

Experiència 
professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / Barem 
3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article indexicat 
a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC (A) / Barem 
3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 4: 1 (per 
traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 (per altres 
publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per comunicació 
presentada en congressos). 
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Plaça 
B21A1489 - Professor Associat nivell 3 3hores - Filosofia Contemporània - 
Departament de Filosofia - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Filosofia 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima  

Expedient acadèmic 
20 

Barem 1: 5 (llicenciatura o grau en el perfil de la plaça) / Barem 2: 10 (máster 
en el perfil de la plaça o afí) / Barem 3: 20 (doctorat en el perfil de la plaça). 

Experiència 
professional 
5 

Barem 1: 1 (per cada any amb experiència professional en empreses, 
organitzacions o instituts d’ensenyament mèdia). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Barem 1: 10 (per cada any amb experiència docent en el perfil de la plaça) / 
Barem 2: 5 (per cada any amb experiència docent en matèries afins) / Barem 
3: 1 (per cada avaluació anual positiva). 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Barem 1: 7,5 (Anglès) / Barem 2: 2,5 (Francès, italià o alemany) / Barem 3: 0 
(no acredita cap idioma). 

Publicacions i 
congressos 
20 

Barem 1: 4 (per monografia inclosa en SEPI) / Barem 2: 3 (per article indexicat 
a: JCR, ERIH, SCOPUS, CARHUS+ (A y B), Segell FECYT, MIAR, CIRC (A) / Barem 
3: 1,5 (per capítol de llibre en edicions incloses en SEPI) / Barem 4: 1 (per 
traducció en el perfil de la plaça i inclosa en SEPI) / Barem 5: 0,75 (per altres 
publicacions en el perfil de la plaça) / Barem 6: 0.25 (per comunicació 
presentada en congressos). 
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Plaça 
B21A1239 - Professor Associat nivell 3 6hores - Física de les Radiacions i 
Radioactivitat Ambiental - Departament de Física - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari departament de física 

Data de constitució 10/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts. 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma. 

Investigació 
10 

Publicacions Fins a 10 punts per cada publicació. fins a 5 punts per cada 
presentació, ponència, etc..Fins a 5 punts per altres publicacions científiques. 
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Plaça 
B21A1463 - Professor Associat nivell 3 3hores - Física Teòrica: Física General 
- Departament de Física - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari departament de física 

Data de constitució 10/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts. 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma. 

Investigació 
10 

Publicacions Fins a 10 punts per cada publicació. fins a 5 punts per cada 
presentació, ponència, etc. Fins a 5 punts per altres publicacions científiques. 
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Plaça 
B21A1562 - Professor Associat nivell 3 4hores - Òptica - Departament de 
Física - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari departament de física 

Data de constitució 10/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts. 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma. 

Investigació 
10 

Publicacions Fins a 10 punts per cada publicació. fins a 5 punts per cada 
presentació, ponència, etc. Fins a 5 punts per altres publicacions científiques. 
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Plaça 
B21A1721 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència en 
Electromagnetisme, Laboratori d’Electromagnetisme i Mètodes Numèrics - 
Departament de Física - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari departament de física 

Data de constitució 10/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts. 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma. 

Investigació 
10 

Publicacions Fins a 10 punts per cada publicació. fins a 5 punts per cada 
presentació, ponència, etc. Fins a 5 punts per altres publicacions científiques. 
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Plaça 
I0004280 - Professor Associat nivell 3 2hores - Òptica - Departament de 
Física - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari departament de física 

Data de constitució 10/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
15 

Graus i llicenciatures cursades: fins a 15 punts Acreditacions assolides: fins a 
15 punts Llocs docents i de recerca ocupats: fins a 15 punts. 

Experiència 
professional 
35 

Experiència en el perfil de la plaça: fins a 15 punts Altres: fins a 10 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent universitària fins a 25 punts Experiència docent en 
secundària fins a 10 punts Altra experiència docent fins a 5 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès fins a 10 punts segons grau de coneixement Altres idiomes 3 punts per 
idioma. 

Investigació 
10 

Publicacions Fins a 10 punts per cada publicació. fins a 5 punts per cada 
presentació, ponència, etc. Fins a 5 punts per altres publicacions científiques. 
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15 

Plaça 
B21A1659 - Professor Associat nivell 3 1hora - Planejament territorial  - 
Departament de Geografia - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Virtual via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 45 

Expedient acadèmic 
10 

Titulació en Geografia o matèries afins: 8 / Cursos de formació i innovació 
docent: 2. 

Experiència 
professional 
15 

Activitats professionals que s’adeqüin al perfil de la plaça: 15. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
60 

Impartició de docència de grau en el Grau de Geografia o altres graus afins: 
45 / Impartició de docència en cursos no universitaris i afins al perfil de la 
plaça: 5 / Impartició de docència de màster en el màster de Geografia o altres 
matèries afins: 10. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Coneixement llengua anglesa: 3 / Coneixement llengua catalana: 1 / 
Coneixement llengua castellana: 1. 

Publicacions i 
investigació 
10 

Publicacions relacionades amb el perfil de la plaça: 8 / Participació en 
projectes d’investigació relacionades amb el perfil de la plaça: 2. 
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Plaça 
B21A1716 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 
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Plaça 
B21A1717 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 
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18 

Plaça 
B21A1718 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 
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Plaça 
B21A1719 - Professor Associat nivell 3 3hores - Docència impartida pel 
Departament de Matemàtiques - Departament de Matemàtiques - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió telemàtica 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
20 

Adequació del grau i les qualificacions obtingudes: 20. 

Experiència 
professional 
20 

Adequació del perfil professional a la docència: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
5 

Experiència docent en el perfil de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Català, castellà i anglès: 5. 

Adequació al perfil de 
la plaça i experiència 
investigadora 
50 

Es valorarà l'adequació al perfil de la plaça i experiència investigadora: 50. 
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Plaça 
B21A0674 - Professor Associat nivell 3 2hores - Processos psicològics - 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Doctorat relacionat amb el perfil de la plaça 3p / Màster relacionat 
amb el perfil de la plaça 2p / Postgrau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / 
Grau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / Altres mèrits acadèmics 1p 
(màxim 3p). 

Experiència 
professional 
25 

Sobre 25: 6 mesos experiència professional relacionada amb el perfil de la 
plaça en un mateix centre 4p / 6 mesos experiència professional en un mateix 
centre relacionada amb la Psicologia 3p / Altres contractes laborals 
relacionats amb la Psicologia 2p / Altres mèrits 1p (màxim 5p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre 40: Coordinació assignatura-semestre processos psicològics 4p/ 
Docència teòrica assignatura-semestre processos psicològics 4p / Docència 
pràctiques assignatura-semestre processos psicològics 3p / Docència teòrica 
altres àmbits psicologia 2p / Docència pràctiques altres àmbits psicologia 1p / 
TFG-TFM supervisats 1p (màxim 5p) / Tesis dirigides 2p per tesi / Participació 
projectes innovació docent 2p / Publicacions docents 1p (màxim 3p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5: Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 4p / C1 3p / 
B2.2 2p / Certificació oficial de català: nivell C2 2p / nivell C1 1p. 

Experiència 
investigadora 
15 

Sobre 15: Articles JCR/SCOPUS de Q1 o Q2 4p / Articles JCR/SCOPUS de Q3 o 
Q4 2p / Altres articles en bbdd de referència acreditades 1p / Participació en 
projectes de recerca de convocatòria pública competitiva (internacionals, 
estatals o autonòmics) en els darrers 10 anys 2p (màxim 10p) / Direcció 
projectes recerca altres convocatòries competitives 2p (màxim 10p) / 
Participació en congressos científics 0,5p (màxim 3p). 

Formació continuada 
5 

Sobre 5: Cursos d’especialització, cursos de formació continuada, premis 0,5p 
(màxim 5p). 
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Plaça 
B21A0678 - Professor Associat nivell 3 3hores - Psicologia de l'Esport - 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Doctorat en Psicologia 3 / Màster Psicologia de l’Esport 5p / 
Postgrau Psicologia de l’Esport 2 / Grau/llicenciatura en Psicologia 1p / 
Formació addicional en Psicologia de l’Esport 1p (màxim 3p). 

Experiència 
professional 
35 

Sobre 35: Per cada 6 mesos d’experiència professional relacionada amb 
Psicologia de l’Esport 3p / Per cada centre de referència relacionat amb 
Psicologia de l’Esport treballant en tasques de psicologia 3p (fins a un màxim 
de 9 punts) / Altres mèrits 1p per mèrit (fins un màxim de 3). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Sobre 35: Per cada docència anual regular en àmbit universitari (grau, 
postgrau, màster) en psicologia de l’esport 6p / Per cada docència puntual en 
centres diferents d’àmbit universitari (grau, postgrau, màster) en psicologia 
de l’esport 2p / Per cada docència anual regular en àmbit no-universitari en 
psicologia de l’esport 2p / Per cada docència puntual en centres diferents no-
universitaris en psicologia de l’esport 1p / Participació en projectes 
d’innovació docent 2 punts / Publicacions docents 1p per publicació (amb un 
màxim de 3). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5. Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 5p / C1 4p / 
B2.2 3p. 

Experiència 
investigadora 
15 

Sobre 15: Article JCR o SCOPUS Q1 o Q2 4p / Article JCR o SCOPUS Q3 o Q4 2p 
/ Altres articles en bases de dades de referència acreditada 1p / Participació 
en els últims 10 anys en projectes de recerca subvencionats en convocatòria 
pública competitiva (internacionals, estatals o autonòmics) 2p per projecte 
(fins a un màxim de 10p) / Direcció de projectes de recerca en altres 
convocatòries competitives 2p per projecte (fins un màxim de 10 punts) / 
Altres mèrits (reconeixements, premis, conferències i comunicacions 
invitades) 0,5p per mèrit fins un màxim de 5 punts. 
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22 

Plaça 
B21A0679 - Professor Associat nivell 3 6hores - Processos Psicològics - 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Doctorat relacionat amb el perfil de la plaça 3p / Màster relacionat 
amb el perfil de la plaça 2p / Postgrau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / 
Grau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / Altres mèrits acadèmics 1p 
(màxim 3p). 

Experiència 
professional 
25 

Sobre 25: 6 mesos experiència professional relacionada amb el perfil de la 
plaça en un mateix centre 4p / 6 mesos experiència professional en un mateix 
centre relacionada amb la Psicologia 3p / Altres contractes laborals 
relacionats amb la Psicologia 2p / Altres mèrits 1p (màxim 5p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre 40: Coordinació assignatura-semestre processos psicològics 4p/ 
Docència teòrica assignatura-semestre processos psicològics 4p / Docència 
pràctiques assignatura-semestre processos psicològics 3p / Docència teòrica 
altres àmbits psicologia 2p / Docència pràctiques altres àmbits psicologia 1p / 
TFG-TFM supervisats 1p (màxim 5p) / Tesis dirigides 2p per tesi / Participació 
projectes innovació docent 2p / Publicacions docents 1p (màxim 3p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5: Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 4p / C1 3p / 
B2.2 2p / Certificació oficial de català: nivell C2 2p / nivell C1 1p. 

Experiència 
investigadora 
15 

Sobre 15: Articles JCR/SCOPUS de Q1 o Q2 4p / Articles JCR/SCOPUS de Q3 o 
Q4 2p / Altres articles en bbdd de referència acreditades 1p / Participació en 
projectes de recerca de convocatòria pública competitiva (internacionals, 
estatals o autonòmics) en els darrers 10 anys 2p (màxim 10p) / Direcció 
projectes recerca altres convocatòries competitives 2p (màxim 10p) / 
Participació en congressos científics 0,5p (màxim 3p). 

Formació continuada 
5 

Sobre 5: Cursos d’especialització, cursos de formació continuada, premis 0,5p 
(màxim 5p). 
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Plaça 
B21A0680 - Professor Associat nivell 3 6hores - Processos Psicològics - 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Doctorat relacionat amb el perfil de la plaça 3p / Màster relacionat 
amb el perfil de la plaça 2p / Postgrau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / 
Grau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / Altres mèrits acadèmics 1p 
(màxim 3p). 

Experiència 
professional 
25 

Sobre 25: 6 mesos experiència professional relacionada amb el perfil de la 
plaça en un mateix centre 4p / 6 mesos experiència professional en un mateix 
centre relacionada amb la Psicologia 3p / Altres contractes laborals 
relacionats amb la Psicologia 2p / Altres mèrits 1p (màxim 5p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre 40: Coordinació assignatura-semestre processos psicològics 4p/ 
Docència teòrica assignatura-semestre processos psicològics 4p / Docència 
pràctiques assignatura-semestre processos psicològics 3p / Docència teòrica 
altres àmbits psicologia 2p / Docència pràctiques altres àmbits psicologia 1p / 
TFG-TFM supervisats 1p (màxim 5p) / Tesis dirigides 2p per tesi / Participació 
projectes innovació docent 2p / Publicacions docents 1p (màxim 3p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5: Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 4p / C1 3p / 
B2.2 2p / Certificació oficial de català: nivell C2 2p / nivell C1 1p. 

Experiència 
investigadora 
15 

Sobre 15: Articles JCR/SCOPUS de Q1 o Q2 4p / Articles JCR/SCOPUS de Q3 o 
Q4 2p / Altres articles en bbdd de referència acreditades 1p / Participació en 
projectes de recerca de convocatòria pública competitiva (internacionals, 
estatals o autonòmics) en els darrers 10 anys 2p (màxim 10p) / Direcció 
projectes recerca altres convocatòries competitives 2p (màxim 10p) / 
Participació en congressos científics 0,5p (màxim 3p). 

Formació continuada 
5 

Sobre 5: Cursos d’especialització, cursos de formació continuada, premis 0,5p 
(màxim 5p). 
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Plaça 
B21A0681 - Professor Associat nivell 3 6hores - Processos Psicològics - 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Doctorat relacionat amb el perfil de la plaça 3p / Màster relacionat 
amb el perfil de la plaça 2p / Postgrau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / 
Grau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / Altres mèrits acadèmics 1p 
(màxim 3p). 

Experiència 
professional 
25 

Sobre 25: 6 mesos experiència professional relacionada amb el perfil de la 
plaça en un mateix centre 4p / 6 mesos experiència professional en un mateix 
centre relacionada amb la Psicologia 3p / Altres contractes laborals 
relacionats amb la Psicologia 2p / Altres mèrits 1p (màxim 5p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre 40: Coordinació assignatura-semestre processos psicològics 4p/ 
Docència teòrica assignatura-semestre processos psicològics 4p / Docència 
pràctiques assignatura-semestre processos psicològics 3p / Docència teòrica 
altres àmbits psicologia 2p / Docència pràctiques altres àmbits psicologia 1p / 
TFG-TFM supervisats 1p (màxim 5p) / Tesis dirigides 2p per tesi / Participació 
projectes innovació docent 2p / Publicacions docents 1p (màxim 3p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5: Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 4p / C1 3p / 
B2.2 2p / Certificació oficial de català: nivell C2 2p / nivell C1 1p. 

Experiència 
investigadora 
15 

Sobre 15: Articles JCR/SCOPUS de Q1 o Q2 4p / Articles JCR/SCOPUS de Q3 o 
Q4 2p / Altres articles en bbdd de referència acreditades 1p / Participació en 
projectes de recerca de convocatòria pública competitiva (internacionals, 
estatals o autonòmics) en els darrers 10 anys 2p (màxim 10p) / Direcció 
projectes recerca altres convocatòries competitives 2p (màxim 10p) / 
Participació en congressos científics 0,5p (màxim 3p). 

Formació continuada 
5 

Sobre 5: Cursos d’especialització, cursos de formació continuada, premis 0,5p 
(màxim 5p). 
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Plaça 
B21A0682 - Professor Associat nivell 3 6hores - Processos Psicològics - 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Doctorat relacionat amb el perfil de la plaça 3p / Màster relacionat 
amb el perfil de la plaça 2p / Postgrau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / 
Grau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / Altres mèrits acadèmics 1p 
(màxim 3p). 

Experiència 
professional 
25 

Sobre 25: 6 mesos experiència professional relacionada amb el perfil de la 
plaça en un mateix centre 4p / 6 mesos experiència professional en un mateix 
centre relacionada amb la Psicologia 3p / Altres contractes laborals 
relacionats amb la Psicologia 2p / Altres mèrits 1p (màxim 5p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre 40: Coordinació assignatura-semestre processos psicològics 4p/ 
Docència teòrica assignatura-semestre processos psicològics 4p / Docència 
pràctiques assignatura-semestre processos psicològics 3p / Docència teòrica 
altres àmbits psicologia 2p / Docència pràctiques altres àmbits psicologia 1p / 
TFG-TFM supervisats 1p (màxim 5p) / Tesis dirigides 2p per tesi / Participació 
projectes innovació docent 2p / Publicacions docents 1p (màxim 3p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5: Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 4p / C1 3p / 
B2.2 2p / Certificació oficial de català: nivell C2 2p / nivell C1 1p. 

Experiència 
investigadora 
15 

Sobre 15: Articles JCR/SCOPUS de Q1 o Q2 4p / Articles JCR/SCOPUS de Q3 o 
Q4 2p / Altres articles en bbdd de referència acreditades 1p / Participació en 
projectes de recerca de convocatòria pública competitiva (internacionals, 
estatals o autonòmics) en els darrers 10 anys 2p (màxim 10p) / Direcció 
projectes recerca altres convocatòries competitives 2p (màxim 10p) / 
Participació en congressos científics 0,5p (màxim 3p). 

Formació continuada 
5 

Sobre 5: Cursos d’especialització, cursos de formació continuada, premis 0,5p 
(màxim 5p). 
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Plaça 
B21A0683 - Professor Associat nivell 3 6hores - Psicologia de la Salut: 
Fonaments - Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Doctorat en Psicologia 3punts / Màster relacionat amb el perfil de 
la plaça 3p / Postgrau relacionat amb el perfil de la plaça 2p / 
Grau/llicenciatura relacionat amb el perfil de la plaça 1p / Altres mèrits 
acadèmics 1p per mèrit (màxim 3p). 

Experiència 
professional 
35 

Sobre 35: Per cada 6 mesos d’experiència professional en Psicologia de la 
Salut 3p / Per cada centre de referència relacionat amb Psicologia de la Salut 
treballant en tasques de psicologia 3p (fins a un màxim de 9 punts) / Altres 
mèrits 1p per mèrit (fins un màxim de 3). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Sobre 35: Coordinador assignatura perfil de psicologia de la salut 4p / 
Docència en assignatura perfil de psicologia de la salut teoria 4p / Docència 
en assignatura perfil de psicologia de la salut pràctiques 2p / Coordinador 
assignatura en altres àmbits en psicologia 2p / Docència en altres àmbits en 
psicologia 1 p / Participació en projectes d’innovació docent 2 punts / 
Publicacions docents 1p per publicació (amb un màxima de 3) / Per cada 
supervisió de TFG, TFM o tesis en curs 1p / Per cada tesi dirigida defensada 2 
p. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5. Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 5p / C1 4p / 
B2.2 3p / Certificació oficial Català C2 2p / C1 1p. 

Experiència 
investigadora 
15 

Sobre 15: Article JCR o SCOPUS Q1 o Q2 4p / Article JCR o SCOPUS Q3 o Q4 2p 
/ Altres articles en bases de dades de referencia acreditades 1p / Participació 
en els últims 10 anys en projectes de recerca subvencionats en convocatòria 
pública competitiva (internacionals, estatals o autonòmics) 2p per projecte 
(fins a un màxim de 10p) / Direcció de projectes de recerca en altres 
convocatòries competitives 2p per projecte (fins un màxim de 10 punts) / 
Altres mèrits (reconeixements, premis, conferències i comunicacions 
invitades, presentacions a congressos) 0,5p per mèrit fins un màxim de 5 
punts. 
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Plaça 
B21A0699 - Professor Associat nivell 3 3hores - Psicologia cultural i de la 
comunicació - Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
15 

Grau/Llicenciatura en Psicologia: 10 punts. Llic. En disciplines de CC.SS.: 5 
punts. 

Experiència 
professional 
20 

Àmbit intervenció Evolutiva/psicosocial: 10 punts. Intervenció psicològica: 5 
punts. Altres: 3 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

Psicologia Cultural i de la comunicació:10 punts. Assignatures Psicologia 
Evolutiva / Social: 5 punt. Altres assignatures: 3 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès-castellà-català: 10 punts. Dos de tres: 5 punts. 

Màsters realitzats 
10 

Màster àmbit Evolutiva-educació / Social: 10 punts. Altres màsters de 
Psicologia: 5 punts. 
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Plaça 
B21A0700 - Professor Associat nivell 3 2hores - Logopèdia: avaluació i 
intervenció en les alteracions de la veu - Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Departament Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 70 

Expedient acadèmic 
15 

Diplomatura/Grau Logopèdia: 10 punts. Llic. En disciplines de CC.SS.: 5 punts. 

Experiència 
professional 
20 

Àmbit intervenció Logopèdia:10 punts. Intervenció psicològica: 5 punts. 
Altres: 3 punts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

Avaluació i intervenció de les alteracions de la veu: 10 punts. Assignatures 
Logopèdia 5 punt. Altres assignatures: 3 punts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Anglès-castellà-català: 10 punts. Dos de tres: 5 punts. 

Màsters realitzats 
10 

Màster àmbit Logopèdia: 10 punts. Màsters de Psicologia: 5 punts. 
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Plaça 

B21A0705 - Professor Associat nivell 3 5hores - Educació infantil: 
desenvolupament de la personalitat i necessitats educatives específiques en 
educació infantil - Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

En línia 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1. Doctorat en àmbit Psicologia de l’Educació: 15 pts. Barem 2. Màster 
en àmbit Psicologia de l’Educació: 10 pts, Barem 3. Llicenciatura o Grau en 
Psicologia o Psicopedagogia: 5 pts. 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1. Tenir experiència (més de 6 anys) en la formació de mestres: 30 
pts., Barem 2: Tenir experiència (entre 3 i 5 anys) en la formació de mestres: 
15 pts., Barem 3: Tenir experiència (menys de 3 anys) en la formació de 
mestres: 5 pts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

Barem 1. Experiència en el perfil professional de l'assignatura 
desenvolupament de la personalitat i necessitats educatives específiques en 
educació infantil 50 pts., Barem 2: Experiència en un dels perfils professionals 
relacionats amb les assignatures de Desenvolupament de la personalitat i/o 
necessitats educatives específiques en el Grau d'Educació Infantil: 20 pts., 
Barem 3. Experiència en un dels perfils professionals relacionats amb les 
assignatures de Desenvolupament de la personalitat i/o necessitats 
educatives específiques: 10 pts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1. Certificat en Català i Castellà C1 i Certificat en Anglès first certificate 
o superior: 5 pts., Barem 2: Coneixement alt i demostrable del Català/Castellà 
C1 i de l'Anglès a nivell de First Certificate: 3 pts., Barem 3: Coneixement alt i 
demostra 
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Plaça 
B21A0706 - Professor Associat nivell 3 6hores - Formació de professorat de 
secundària: formació psicopedagògica i social - Departament de Psicologia 
Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

En línia 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 55 

Expedient acadèmic 
15 

Barem 1. Doctorat en àmbit Psicologia de l’Educació: 15 pts. Barem 2. Màster 
en àmbit Psicologia de l’Educació: 10 pts, Barem 3. Llicenciatura o Grau en 
Psicologia o Psicopedagogia: 5 pts. 

Experiència 
professional 
30 

Barem 1. Tenir experiència (més de 6 anys) en la formació de mestres: 30 
pts., Barem 2: Tenir experiència (entre 3 i 5 anys) en la formació de mestres: 
15 pts., Barem 3: Tenir experiència (menys de 3 anys) en la formació de 
mestres: 5 pts. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
50 

Barem 1. Experiència en el perfil professional de l'assignatura: Formació de 
professorat de secundària: formació psicopedagògica i social: 50 pts. Barem 
2: Experiència en formació docent per a professorat de secundària en un dels 
perfils professionals relacionats amb les assignatures de Psicologia Evolutiva 
i/o Psicologia de l'Educació: 20 pts., Barem 3: Experiència en formació docent 
per a professorat de secundària: 10 pts. 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Barem 1. Certificat en Català i Castellà C1 i Certificat en Anglès first certificate 
o superior: 5 pts., Barem 2: Coneixement alt i demostrable del Català/Castellà 
C1 i de l'Anglès a nivell de First Certificate: 3 pts., Barem 3: Coneixement alt i 
demostra 
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Plaça 
B21A1464 - Professor Associat nivell 3 4hores - Processos psicològics - 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Doctorat relacionat amb el perfil de la plaça 3p / Màster relacionat 
amb el perfil de la plaça 2p / Postgrau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / 
Grau relacionat amb el perfil de la plaça 1p / Altres mèrits acadèmics 1p 
(màxim 3p). 

Experiència 
professional 
25 

Sobre 25: 6 mesos experiència professional relacionada amb el perfil de la 
plaça en un mateix centre 4p / 6 mesos experiència professional en un mateix 
centre relacionada amb la Psicologia 3p / Altres contractes laborals 
relacionats amb la Psicologia 2p / Altres mèrits 1p (màxim 5p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Sobre 40: Coordinació assignatura-semestre processos psicològics 4p/ 
Docència teòrica assignatura-semestre processos psicològics 4p / Docència 
pràctiques assignatura-semestre processos psicològics 3p / Docència teòrica 
altres àmbits psicologia 2p / Docència pràctiques altres àmbits psicologia 1p / 
TFG-TFM supervisats 1p (màxim 5p) / Tesis dirigides 2p per tesi / Participació 
projectes innovació docent 2p / Publicacions docents 1p (màxim 3p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5: Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 4p / C1 3p / 
B2.2 2p / Certificació oficial de català: nivell C2 2p / nivell C1 1p. 

Experiència 
investigadora 
15 

Sobre 15: Articles JCR/SCOPUS de Q1 o Q2 4p / Articles JCR/SCOPUS de Q3 o 
Q4 2p / Altres articles en bbdd de referència acreditades 1p / Participació en 
projectes de recerca de convocatòria pública competitiva (internacionals, 
estatals o autonòmics) en els darrers 10 anys 2p (màxim 10p) / Direcció 
projectes recerca altres convocatòries competitives 2p (màxim 10p) / 
Participació en congressos científics 0,5p (màxim 3p). 

Formació continuada 
5 

Sobre 5: Cursos d’especialització, cursos de formació continuada, premis 0,5p 
(màxim 5p). 
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Plaça 
B21A1652 - Professor Associat nivell 3 2hores - Adquisició i processament 
del llenguatge en logopèdia - Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i 
de l'Educació - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Reunió virtual 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
10 

Sobre 10: Expedient Acadèmic: Doctorat 3 p / Màster relacionat perfil: 3 p/ 
Postgrau relacionat perfil: 2 p / Grau-Llic. en Logopèdia: 1 p/ Premi 
extraordinari: 1p/Altres mèrits (Formació addicional) 1 p (límit 3 p). 

Experiència 
professional 
35 

Sobre 35: Per cada 6 mesos d’experiència professional relacionada: 3 p/ Per 
treballar o haver treballat en centres de referència relacionats amb la plaça 
fent tasques de logopeda: entre 6 i 9 p/Acreditacions professionals logopèdia 
3 p/Altres mèrits 1 p (màxim 3 p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Sobre 35: Coordinació assignatura perfil plaça: 4 p/ Coordinació assignatura 
matèries afins al perfil de la plaça: 3 p/ Docència assignatura perfil plaça, 
teoria: 4 p/ Docència matèries afins al perfil de la plaça, teoria: 3 p/ Docència 
assignatura perfil plaça, pràctiques: 3 p/ Docència matèries afins al perfil de la 
plaça, pràctiques: 2 p/ Docència de teoria en altres àmbits de logopèdia: 2 p/ 
Docència de pràctiques en altres àmbits en logopèdia: 1 p/ Per cada TFG, TFM 
supervisats finalitzats 1 p (màxim 5p)/ Participació projectes d’innovació 
docent: 2 p per projecte/ Publicacions docents: 1 p per publicació (màxim 3). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Sobre 5. Certificació oficial d’anglès (no acumulatiu): nivell C2 4p / C1 3p / 
B2.2 2p / Certificació oficial de català C2:2p /C1: 1p. 

Experiència 
investigadora 
10 

Sobre 10: Article JCR/SCOPUS Q1 o Q2: 4 p/ Article JCR/SCOPUS Q3 o Q4: 2 p/ 
Altres articles en bases de dades de referencia acreditades: 1 p/ Participació 
acreditada en els últims 10 anys en Projectes de recerca subvencionats en 
convocatòria pública competitiva (internacionals, estatals o autonòmics): 2 p 
per projecte (màxim 10 p)/ Direcció de projectes de recerca en altres 
convocatòries competitives: 2 p per projecte (màxim 10 p)/ Presentacions a 
congressos 0,5 p per mèrit (màxim 3 p). 

Altres mèrits 
5 

Sobre 5: Altres mèrits (reconeixements, premis, impartició de cursos i 
formacions, conferències invitades) 0,5 p (màxim de 3 p)/ Per cada curs de 
formació continuada (e.g., cursos d’especialització, formacions docents) 0,5 p 
(màxim de 5 p). 
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Plaça 
B21A1380 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Orgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaçà 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1395 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Inorgànica - 
Departament de Química - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1396 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Inorgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1397 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Inorgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1398 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Inorgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1399 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Inorgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1400 - Professor Associat nivell 3 5hores - Química Inorgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1401 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química Inorgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1413 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Física - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1496 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1497 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1498 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1499 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1502 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Física - 
Departament de Química - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1503 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Física - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1504 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química Física - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1505 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Física - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1506 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química Física - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1507 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Física - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1508 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Física - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1509 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química Física - 
Departament de Química - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1552 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1553 - Professor Associat nivell 3 3hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

56 

Plaça 
B21A1554 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1556 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Unitat de Personal Acadèmic 

  

    

  

 

 
Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

58 

Plaça 
B21A1557 - Professor Associat nivell 3 6hores - Química Analítica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Edifici A · Campus de la UAB ·08193 Bellaterra        upac.acces@uab.cat  
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain         Tel. +34 93 581 40 19 
 

Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

59 

Plaça 
B21A1589 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química Orgànica - 
Departament de Química - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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60 

Plaça 
I0004285 - Professor Associat nivell 3 4hores - Nanomaterials basats en 
metalls per aplicacions en energia - Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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61 

Plaça 
I0004286 - Professor Associat nivell 3 4hores - Química inorgànica - 
Departament de Química - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Secretaria Dpt. Química C7/039 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Valoració del expedient o expedients acadèmic dels graus cursats i 
l’adequació de les titulació al perfil de la plaça. Valoració del nombre de 
màsters realitzats i de l’adequació dels coneixements i experiència adquirits 
en els mateixos per ocupar la plaça 

Experiència 
professional 
30 

Valoració de l’experiència professional. Gaudi de beques de col·laboració en 
recerca com a estudiants de Grau/Llicenciatura o de Màster. Estades en 
laboratoris de recerca no relacionats amb el Màster (Erasmus, col·laboracions 
d’estiu en laboratoris de recerca, etc...). Articles científics i contribucions a 
congressos. Adequació dels coneixements adquirits per ocupar la plaça que 
s’ofereix (30 punts). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
45 

Valoració de l’experiència professional en la docència: Gaudi de contractes 
docents i docència impartida en la etapa pre- i/o postdoctoral. Adequació de 
la experiència adquirida per ocupar la plaça que s’ofereix (45 punts). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Es valorarà el coneixement d’anglès, espanyol i de català tenint en compte el 
perfil docent de la plaça que s’ofereix. Es valoraran coneixements d’altres 
idiomes (5 punts). 
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Plaça 
B21A1704 - Professor Associat nivell 3 3hores - Estructura Social (en anglès) 
i Emprenedoria i innovació social - Departament de Sociologia - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Constitució on-line via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Tenir nivell de doctorat: 10. 

Experiència 
professional 
40 

Experiència en investigació en ciències socials i humanes: 20 / Participació en 
moviments socials, ONGs, voluntariat, etc: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència en matèries sociològiques i relacionades amb innovació social: 20 / 
Experiència docent en institucions d’ensenyament superior: 10 / Realització 
de cursets de millora docent: 10. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Acreditació de coneixement d’anglès: 10. 
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Plaça 
B21A1705 - Professor Associat nivell 3 5hores - Sociologia de la Empresa - 
Departament de Sociologia - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Constitució on-line via Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
10 

Nivell de Màster o Postgrau 10. 

Experiència 
professional 
40 

Experiència en investigació en ciències socials i humanes: 20 / Experiència 
laboral no universitària: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
40 

Docència relacionada amb sociologia (àrea de treball, de l’empresa, RRLL, 
etc.): 20 / Experiència docent en institucions d’ensenyament superior: 10 / 
Realització de cursets de millora docent: 10. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Acreditació de coneixement d’anglès: 10. 
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Plaça 
B21A1651 - Professor Associat nivell 3 3hores - Antropologia i filosofia de 
l'educació Acollida i inclusió de persones immigrades TFG - Departament de 
Teories de l'Educació i Pedagogia Social - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Seminari Ferran Ferré 

Data de constitució 03/06/2021 

Nota mínima 60 

Expedient acadèmic 
25 

Màsters i postgraus en àmbits afins al perfil de la plaça: 10 / Màsters i 
postgraus en altres àmbits educatius: 7 / Altres premis i mèrits acadèmics 
vinculats a les titulacions del perfil de la plaça: 5 / Altres premis i mèrits 
acadèmics: 3. 

Experiència 
professional 
20 

En activitats professionals vinculades a les matèries pròpies de la plaça: 8 / En 
activitats professionals vinculades a les titulacions pròpies de la plaça: 8 / En 
activitats professionals vinculades a les matèries o titulacions afins a les de la 
plaça: 4. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
35 

Experiència docent en les matèries pròpies de la plaça: 15 / Experiència 
docent en les titulacions vinculades a les matèries de la plaça: 10 / 
Experiència docent en matèries afins a les pròpies de la plaça: 5 / Experiència 
docent en titulacions afins a les vinculades a les matèries de la plaça: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Domini de la llengua anglesa: 4 / Domini de la llengua catalana: 4 / Domini 
altres idiomes: 2. 

Investigació i 
Publicacions 
10 

Participació en investigacions en àmbits educatius afins al perfil de la plaça: 3 
/ Publicacions relacionades amb les temàtiques relacionades amb el perfil de 
la plaça: 3 / Altres investigacions de l'àmbit educatiu: 2 / Altres publicacions 
de l'àmbit educatiu: 2. 
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65 

Plaça 
B21A1621 - Professor Associat nivell 3 1hora - Optimització de motors de 
cerca (SEO) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia 
Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1626 - Professor Associat nivell 3 1hora - Trados - Departament de 
Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (25p per any treballat, màx 
75p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 25p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (25p per 
any, màx 75p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (1p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx. 60p). Anglès (màx. 20p). 
Altres idiomes no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1627 - Professor Associat nivell 3 1hora - Seminari de casos pràctics de 
localització - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia 
Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1629 - Professor Associat nivell 3 6hores - Traducció alemany-castellà - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Plaça 
B21A1630 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma i Traducció alemany - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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70 

Plaça 
B21A1631 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma B per a traductors i 
intèrprets (anglès) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis 
de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Plaça 
B21A1632 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma B per a traductors i 
intèrprets (anglès) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis 
de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

72 

Plaça 
B21A1633 - Professor Associat nivell 3 6hores - Tècniques de Preparació a la 
Interpretació Consecutiva B-A (Alemany-Castellà) - Departament de 
Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

73 

Plaça 
B21A1634 - Professor Associat nivell 3 6hores - Interpretació de 
Conferències: Francès-Espanyol - Departament de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 

  

  

  

  

  

  



Àrea de Gestió de Persones 
Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

74 

Plaça 
B21A1635 - Professor Associat nivell 3 6hores - Iniciació a la interpretació - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

75 

Plaça 
B21A1636 - Professor Associat nivell 3 5hores - Tècniques de Preparació a la 
Interpretació Consecutiva B-A (Anglès-Castellà) - Departament de Traducció 
i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Segon Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1639 - Professor Associat nivell 3 4hores - Subtitulació per a Persones 
Sordes - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia 
Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala Jordi Arbonès (FTI) 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1640 - Professor Associat nivell 3 4hores - Introducció a les Tecnologies 
de la Informació i de la Comunicació - Departament de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (25p per any treballat, màx 
75p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 25p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (25p per 
any, màx 75p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (1p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx. 60p). Anglès (màx. 20p). 
Altres idiomes no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

78 

Plaça 
B21A1642 - Professor Associat nivell 3 3hores - Subtitulació - Departament 
de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala Jordi Arbonès (FTI) 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1644 - Professor Associat nivell 3 2hores - Subtitulació - Departament 
de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala Jordi Arbonès (FTI) 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1645 - Professor Associat nivell 3 2hores - Doblatge - Departament de 
Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Sala Jordi Arbonès (FTI) 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

81 

Plaça 
B21A1646 - Professor Associat nivell 3 2hores - Localització multimèdia - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (25p per any treballat, màx 
75p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 25p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (25p per 
any, màx 75p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (1p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx. 60p). Anglès (màx. 20p). 
Altres idiomes no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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82 

Plaça 
B21A1647 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma i traducció (japonès) 
- Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1648 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma i traducció (japonès) 
- Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

84 

Plaça 
B21A1649 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma japonès modern - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

85 

Plaça 
B21A1650 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma i traducció (japonès) 
- Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

86 

Plaça 
B21A1653 - Professor Associat nivell 3 6hores - Introducció a les tecnologies 
de la traducció i de la interpretació - Departament de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (25p per any treballat, màx 
75p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 25p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (25p per 
any, màx 75p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (1p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx. 60p). Anglès (màx. 20p). 
Altres idiomes no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

87 

Plaça 
B21A1654 - Professor Associat nivell 3 6hores - Tècniques de preparació a la 
interpretació bilateral B-A-B (anglès-A-anglès) - Departament de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

88 

Plaça 
B21A1655 - Professor Associat nivell 3 6hores - Introducció a les Tecnologies 
de la Informació i de la Comunicació - Departament de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (25p per any treballat, màx 
75p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 25p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (25p per 
any, màx 75p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (1p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx. 60p). Anglès (màx. 20p). 
Altres idiomes no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

89 

Plaça 
B21A1656 - Professor Associat nivell 3 6hores - Terminologia aplicada a la 
traducció i la interpretació - Departament de Traducció i d'Interpretació i 
d'Estudis de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (25p per any treballat, màx 
75p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 25p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (25p per 
any, màx 75p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (1p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx. 60p). Anglès (màx. 20p). 
Altres idiomes no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

90 

Plaça 
B21A1658 - Professor Associat nivell 3 5hores - Tecnologies de la traducció i 
la interpretació - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de 
l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (25p per any treballat, màx 
75p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 25p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (25p per 
any, màx 75p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (1p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx. 60p). Anglès (màx. 20p). 
Altres idiomes no relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Unitat de Personal Acadèmic 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

91 

Plaça 
B21A1660 - Professor Associat nivell 3 3hores - Traducció inversa (català i 
castellà - francès)  - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis 
de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

92 

Plaça 
B21A1673 - Professor Associat nivell 3 6hores - Literatura d'Àsia Oriental 
(Xina) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia 
Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

93 

Plaça 
B21A1674 - Professor Associat nivell 3 6hores - Societat i migració d'Àsia 
Oriental (Xina) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de 
l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

94 

Plaça 
B21A1675 - Professor Associat nivell 3 6hores - Pensament i política d'Àsia 
Oriental - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia 
Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 

95 

Plaça 
B21A1676 - Professor Associat nivell 3 6hores - Relacions Internacionals 
d'Àsia Oriental - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de 
l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Criteris i barems de selecció 
2021/D/LE/CC/6 – Professorat associat 2021-2022 
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Plaça 
B21A1677 - Professor Associat nivell 3 3hores - Política i migració d'Àsia 
Oriental (Japó) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de 
l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1678 - Professor Associat nivell 3 1hora - Temes avançats de societat 
contemporània de l'Àsia Oriental - Departament de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1679 - Professor Associat nivell 3 1hora - Economia d'Àsia Oriental 
(màster) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia 
Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1680 - Professor Associat nivell 3 1hora - Política d'Àsia Oriental 
(Màster) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia 
Oriental - Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 04/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça 60p. Anglès 20p. Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1707 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma i traducció Alemany - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Plaça 
B21A1708 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma B per a traductors i 
intèrprets (anglès) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis 
de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 08/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (2,5p per any, màx 5p). Experiència en gestió 
acadèmica universitària (2,5p per any, màx 5p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (màx 100p). 
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Plaça 
B21A1709 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma i traducció (rus) - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1710 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma i traducció 
(portuguès) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de 
l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1711 - Professor Associat nivell 3 2hores - Idioma i traducció (àrab) - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1712 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma C per a traductors i 
intèrprets (japonès) - Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis 
de l'Àsia Oriental - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1713 - Professor Associat nivell 3 6hores - Idioma: xinès modern - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 
B21A1714 - Professor Associat nivell 3 4hores - Idioma: japonès modern - 
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental - 
Primer Semestre 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució 07/06/2021 

Nota mínima 50 

Expedient acadèmic 
20 

Grau / Llicenciatura. Coincident amb el perfil de la plaça (55). afí al perfil (30). 
altres (20). Màster /Postgrau. Coincident amb el perfil (25). afí al perfil (20). 
altres (15). Títol de Doctor. Coincident amb el perfil (15). afí al perfil (10). 
altres ( 

Experiència 
professional 
20 

Experiència relacionada amb el perfil de la plaça (20p per any treballat, màx 
70p). Experiència no relacionada amb el perfil de la plaça (5p per any 
treballat, max 30p). 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
55 

Experiència docent universitària relacionada amb el perfil de la plaça (20p per 
any, màx 70p). Experiència docent universitària no relacionada amb el perfil 
(5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària relacionada amb el 
perfil (5p per any, màx 10p). Experiència docent no universitària no 
relacionada amb el perfil (5p per any, màx 10p). 

Coneixement 
d'idiomes 
5 

Idioma relacionat amb el perfil de la plaça (60). Anglès (20). Altres idiomes no 
relacionats amb el perfil (5p per idioma, màx. 20). 
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Plaça 

B21A0958 - Professor Associat nivell 3 3hores - Cures d'Infermeria en 
l'Atenció Primària de Salut Infantil / Atenció d'infermeria al nen i família 
amb problemes de salut infantil / Pràctiques externes en infància i salut - 
Departament d'Infermeria - Anual 

Lloc de constitució de 
la comissió 

Teams 

Data de constitució  

Nota mínima 60 

Experiència 
professional 
40 

Mes de 10 anys: 40 / Menys de 10 anys: 20. 

Experiència docent en 
el perfil de la plaça 
20 

Experiència docent en el àmbit de la Pediatria més de 5 anys: 20 / Experiència 
docent en el àmbit de la Pediatria menys de 5 anys: 10. 

Expedient acadèmic 
15 

Grau/diplomatura: 5 / Especialitat Pediatria: 5 / Màster oficial: 5. 

Coneixement 
d'idiomes 
10 

Angles nivell bàsic: 5 / Anglès novell mitjà: 10. 

Carta de motivació 
indicant interès i 
disponibilitat 
15 

Disponibilitat horària matí: 8 / Disponibilitat horària tarda: 2 / Motivació: 5. 

  

  

  

  

 


